WHOA-wijzer

Wat houdt een WHOA-traject
in voor mijn onderneming?
De Wet homologatie onderhands akkoord (‘WHOA’) treedt op 1 januari 2021 in werking.
In deze bijdrage leest u wat het doel is van de WHOA, hoe de WHOA werkt en hoe een
succesvol WHOA-akkoord kan worden gerealiseerd voor uw onderneming.

Hoe helpt de WHOA mij als ondernemer?
De WHOA is bedoeld om ondernemingen in zwaar weer een instrument te bieden om financiële problemen op te lossen, zodat
onnodige faillissementen worden voorkomen. Het instrument is een dwangakkoord. Met een dwangakkoord kunnen schulden
worden geherstructureerd en in balans worden gebracht met de verdiencapaciteit. De WHOA is dus bedoeld voor ondernemingen
die in de kern levensvatbaar zijn. Maar de WHOA kan ook gebruikt worden om een onderneming te liquideren.
Het is van belang dat een onderneming tijdig gebruik maakt van de mogelijkheden van de WHOA. Het aanbieden en doorlopen van
een WHOA-traject vergt zorgvuldige voorbereiding. De WHOA is in beginsel niet bedoeld voor ondernemingen in ‘5-voor-12 situaties’,
maar voor ondernemingen in ‘11 uur situaties’.
Een dwangakkoord houdt in dat rechten van schuldeisers en aandeelhouders met goedkeuring (homologatie) van de rechter kunnen
worden gewijzigd. Dit kan ook als deze partijen zich verzetten. De rechter beoordeelt of het akkoord op juiste wijze tot stand is
gekomen, of het noodzakelijk is en (bij verzet) of het redelijk en eerlijk is. De WHOA creëert de spelregels hiervoor. Door homologatie
van het akkoord wordt het akkoord door de rechter verbindend verklaart, ook voor crediteuren en aandeelhouders die niet hebben
ingestemd.
Vóór de inwerkingtreding van de WHOA konden buiten faillissement (en surseance van betaling) de schulden alleen via een akkoord
worden gesaneerd als álle schuldeisers daarmee instemden. Iedere schuldeiser kon een aangeboden akkoord afwijzen, zelfs indien
het voorstel heel redelijk was en hij in faillissement slechter af zou zijn. Alleen in uitzonderlijke situaties kon een schuldeiser worden
gedwongen om mee te werken aan een akkoord. Crediteuren hadden daardoor een prikkel om zich in de onderhandelingen over
een akkoord star op te stellen (‘hold out-positie’) en erop te gokken dat zij voor zich zelf een gunstiger aanbod zouden kunnen
uitonderhandelen. Hierdoor was het bijna onmogelijk om een akkoord buiten faillissement te realiseren. De WHOA lost dit probleem
op. Daarnaast biedt de WHOA middelen om in te grijpen in aandeelhoudersrechten, de positie van preferente schuldeisers en de
positie van pand- en hypotheekhouders.

Hoe helpt de WHOA mij als schuldeiser?
De WHOA is ook bedoeld om schuldeisers een betere (en in ieder geval geen mindere) uitkomst te bieden dan een faillissement.
Als een onderneming failliet gaat is er een bepaalde waarde te verdelen: de faillissementswaarde (of liquidatiewaarde). Als een
onderneming succesvol wordt gereorganiseerd zonder een faillissement dan heeft dat een meerwaarde: de reorganisatiewaarde.
Voor een succesvol WHOA-traject dient de reorganisatiewaarde dus groter te zijn dan de faillissementswaarde. Dit is bijvoorbeeld
mogelijk omdat de desintegratieschade van een faillissement wordt voorkomen. Desintegratieschade is de commerciële schade die
wordt veroorzaakt door de onrust die een faillissement met zich brengt.
De WHOA is dus bedoeld om de reorganisatiewaarde van de onderneming eerlijk onder de schuldeisers te verdelen.
Bij het vaststellen van een eerlijke verdeling dient rekening te worden gehouden met de wettelijke rangorde. In een faillissement
hebben de verschillende schuldeisers een bepaalde rang. De ene schuldeiser is de andere niet, zo is bijvoorbeeld de vordering van
de Belastingdienst preferent en heeft een bank (vaak) een sterkere positie door pand- en/of hypotheekrechten. Bij een WHOA-traject
zullen daarom de verschillende schuldeisers moeten worden onderverdeeld in klassen. Bij de klassenindeling dient onder meer
rekening te worden gehouden met ieders rang. In een WHOA-traject kan daarom ook worden besloten om aan slechts een deel van
de schuldeisers een akkoord aan te bieden, bijvoorbeeld (als een consortium van banken zou financieren) alleen aan de financierende
banken.

Snelheid en zekerheid staan voorop
De WHOA gaat uit van een situatie dat het bestuur van de onderneming het beste de reorganisatiewaarde kan realiseren. Gedurende
een WHOA-traject blijft het bestuur – in beginsel – ook de leiding houden over de onderneming. Dit in tegenstelling tot een
faillissement, waarbij de rechtbank een curator benoemt die het beheer over de onderneming overneemt.
Een WHOA-traject is gericht op snelheid. De wet bevat zodoende duidelijke en korte termijnen. Omdat snelheid geboden is en de
betrokken partijen belang hebben bij zekerheid (‘deal certainty’) bepaalt de wet dat tegen de diverse beslissingen van de rechtbank in
beginsel geen rechtsmiddel openstaat. Wat zijn nu de fases voor een succesvol WHOA-traject?
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Fase 1:
De voorbereiding van
een WHOA-traject

n de eerste fase is het van belang om inzichtelijk te maken wat de problemen zijn van de onderneming, maar ook of de
onderneming in de kern levensvatbaar is. De WHOA biedt de mogelijkheid de schuldenlast van de onderneming te herstuctureren.
Het heeft geen zin om de schuldenlast te saneren als de problemen daarna opnieuw terugkomen. De levensvatbaarheid zal
moeten blijken uit een businessplan inclusief een gedegen liquiditeitsprognose. Het is dus van belang om tijdig vast te stellen of de
onderneming noodlijdend is in financiële zin en niet in operationele zin.

De WHOA kan ook worden gebruikt om verlieslatende contracten te beëindigen of te wijzigen. De schuldenaar doet de
wederpartij daarvoor een voorstel. Stemt de wederpartij daar niet mee in, dan kan de schuldenaar de rechtbank vragen om de
overeenkomst te beëindigen. De schadevergoeding kan mee worden gesaneerd in het akkoord. Een belangrijke beperking van
deze mogelijkheid is dat de wet niet van toepassing is op arbeidscontracten. Als de problemen in de personele sfeer liggen
dan zal een WHOA-traject mogelijk moeten worden gecombineerd met een arbeidsrechtelijke reorganisatie.

Om te worden toegelaten tot de WHOA vereist de wet dat de schuldenaar ‘verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs
aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan’. Dit het zogenaamde ‘pré-insolventiecriterium’.
Er moet spraken zijn van een ‘dreigende insolventie’. Deze toestand wordt doorgaans aangetoond aan de hand van een
liquiditeitsprognose. Uit deze prognose dient te volgen dat de schulden op een voorzienbare termijn niet meer kunnen worden
betaald.
Bij het opstellen van de liquiditeitsprognose dient ook de bekostiging van het WHOA-traject aandacht te krijgen. Rekening dient te
worden gehouden met kosten voor financieel en juridisch advies, waarderings/taxatiekosten, griffiekosten en eventueel de kosten
van door de rechtbank aan te stellen functionarissen. Een onderneming komt niet in aanmerking voor een WHOA als deze kosten niet
kunnen worden betaald.
Voor een ondernemer is het dus van belang om problemen tijdig te signaleren en te acteren.
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Fase 2:
(De verdeling van) de
waarde van de onderneming

De WHOA is bedoeld om schuldeisers een betere (en in ieder geval geen mindere) uitkomst te bieden dan een faillissement. De
WHOA heeft kans van slagen als de reorganisatiewaarde groter is dan de faillissementswaarde van de onderneming. Het bepalen
van deze waardes is dus van groot belang.
Voor het bepalen van de faillissementswaarde en de reorganisatiewaarde dient een waardering plaats te vinden. De
faillissementswaarde is de verwachte opbrengst indien het vermogen van de onderneming via een faillissement (door een curator)
wordt vereffend, daarbij rekening houdend met de kosten van een faillissement.

De reorganisatiewaarde is de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden indien het akkoord tot stand komt. Voor
het bepalen van de reorganisatiewaarde is het noodzakelijk om aan de hand van voornoemde waardering en op basis van
het toekomstige business plan te beoordelen wat de gesaneerde onderneming waard is. Ook daarbij zal rekening dienen te
worden gehouden met de kosten van de procedure die doorlopen moet worden inclusief de advieskosten die in dat kader
dienen te worden gemaakt. Deze reorganisatiewaarde moet (deels) beschikbaar komen voor de schuldeisers in het kader van
een WHOA-akkoord.

De reorganisatiewaarde zal door een waarderingsdeskundige (valuator) bepaald worden conform de gebruikelijke
waarderingsmethodieken, zoals de discounted cash flow methode.
De faillissements- en reorganisatiewaarde zijn niet de enige waardes die moeten worden bepaald. Bij het indelen van de klassen van
schuldeisers zal bijvoorbeeld ook moeten worden bepaald welke uitkering deze partijen zouden ontvangen in een faillissement. Dit zal
hierna worden toegelicht. Indien lopende overeenkomsten worden beëindigd zal tevens de waarde van de schadevergoeding moeten
worden begroot.
Het bepalen van deze waardes is geen exacte wetenschap. De schuldeisers kunnen en zullen de aangeleverde informatie beoordelen.
Het is dus raadzaam om onafhankelijke partijen bij dit proces te betrekken, de waarderingsgrondslagen te delen en tijdig te
communiceren met de schuldeisers.
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Fase 3:
De klassenindeling

De schuldeisers en eventueel aandeelhouders stemmen over het akkoord. Het stemmen gebeurt per klasse. Het akkoord wordt
niet gehomologeerd als niet ten minste één klasse heeft ingestemd die in geval van faillissement een uitkering zou krijgen, een
zogenaamde ‘in the money klasse’.
Klassen dienen zo te worden ingedeeld dat deze bestaan uit schuldeisers of aandeelhouders met een vergelijkbare positie en rechten
bij een vereffening in faillissement. Vorderingen die krachtens de wet of overeenkomst een verschillende rang hebben moeten in
ieder geval in verschillende klassen worden ingedeeld. Schuldeisers in dezelfde klasse moet hetzelfde aanbod worden gedaan,
bijvoorbeeld een percentuele uitkering in geld, omzetting van een vordering in aandelen of in een rentedragende vordering. Als
aandeelhoudersrechten worden gewijzigd, dan moet ten minste één klasse van aandeelhouders meestemmen.
Wanneer heeft een klasse nu ingestemd met een akkoord? Daarvoor is het eerst van belang om de totale omvang van de betreffende
klasse te bepalen. Oftewel, hoeveel bedraagt de totale schuld aan de schuldeisers uit de betreffende klasse (of kapitaal als het
aandeelhouders betreft). Een klasse heeft ingestemd als de voorstemmende schuldeisers ten minste twee derde van de totale
vordering van deze klasse vertegenwoordigen (of kapitaal in het geval van aandeelhouders). Relevant is zodoende het totale bedrag
waarop is gestemd voor het akkoord en dus niet om het aantal stemgerechtigden. Met stemgerechtigde leden die niet stemmen
wordt geen rekening gehouden.
Niet-instemmende schuldeisers en aandeelhouders van een instemmende klasse hebben slechts beperkte mogelijkheden om de
rechtbank te verzoeken het akkoord niet goed te keuren. De rechtbank zal homologatie van het akkoord slechts afwijzen als de nietinstemmende schuldeisers in het akkoord slechter af zijn dan in het geval van faillissement.
Niet-instemmende leden van een niet-instemmende klasse hebben meer mogelijkheden om bezwaar te maken. Zij kunnen ook
bezwaar maken indien het akkoord niet voorziet in een eerlijke verdeling van de reorganisatiewaarde. Onder de WHOA kan de rechter
in dit geval toetsen aan vier afwijzingsgronden:
De reorganisatiewaarde
moet worden verdeeld
conform de wettelijke
en/of contractuele
rangorde. Schuldeisers en
aandeelhouders met een
lagere rang mogen geen
uitkering ontvangen of
rechten behouden als de
rechten van een schuldeiser
met een hogere rang onder
het akkoord worden gewijzigd.
Hiervan mag slechts worden
afgeweken als daar een
redelijke grondslag voor is en
de getroffen partijen niet in
hun belang worden geschaad.

Schuldeisers moeten – in
beginsel – kunnen kiezen voor
een uitkering in geld die gelijk
is aan het bedrag dat zij bij
vereffening in faillissement
zouden hebben ontvangen.
Dit is de zogenaamde cash
out-optie en biedt een
crediteur de mogelijkheid om
niet in te gaan op het akkoord
en genoegen te nemen met
de uitkering die deze in geval
van faillissement zou hebben
ontvangen. Deze cash outoptie geld niet voor de pandof hypotheekhouders. Zij
kunnen voor het gedekte deel

van hun vordering, dus het
deel dat zij kunnen verhalen
onder het zekerheidsrecht,
worden gedwongen om
genoegen te nemen met
een nieuwe of gewijzigde
schuldvordering. Maar zij
mogen niet slechter af zijn
dan in faillissement.
Financiers met een
pand- of hypotheekrecht
kunnen voor het gedekte
deel van hun vordering niet
gedwongen worden genoegen
te nemen met aandelen.
Aan hen zal een alternatief

aangeboden moeten worden,
bijvoorbeeld betalingsuitstel
of de mogelijkheid tot
doorfinancieren. Maar
aan financiers hoeft dus
geen cash out te worden
aangeboden.
Aan kleine mkb’ers met
een handelsvordering of
vordering uit onrechtmatige
daad moet – in beginsel – ten
minste twintig procent van
hun vordering in geld worden
voldaan.

Het maken van de klassenindeling en verdelingsscenario’s is een hele puzzel. De indeling moet haalbaar, betaalbaar en eerlijk zijn.
Inzicht in de verschillende belangen van schuldeisers is van wezenlijk belang. Dat is noodzakelijk om draagvlak te creëren. Het is dus
van belang om tijdig, maar wel na gedegen voorbereiding, in gesprek te gaan met één of meerdere belangrijke schuldeisers.
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Fase 4:
Strategische keuzes
in het WHOA-traject

Tijdens het WHOA-traject dienen op diverse momenten strategische keuzes te worden gemaakt. Een aantal zijn hiervoor reeds
benoemd. Daarnaast kunnen de volgende strategische keuzes worden genoemd:

1 Openbare of besloten procedure?

De wet biedt de mogelijkheid tussen een open en besloten procedure. Bij de openbare procedure wordt het WHOA-traject
gepubliceerd in het insolventieregister, het handelsregister en de Staatscourant. Daarnaast zijn de zittingen openbaar. De keuze is
relevant omdat wisselen niet meer mogelijk is als het traject eenmaal is voorgelegd aan de rechter.
Naast publiciteit over het WHOA-traject zijn aspecten van rechtsmacht van de Nederlandse rechter en internationale erkenning
relevant bij deze keuze.

2 Hoe kunnen de schuldeisers het beste worden overtuigd?
Een duidelijke liquiditeitsprognose, business case, waarderingen en uitleg van de verdeling zullen helpen om de schuldeisers te
overtuigen. Zeker als deze stukken worden opgesteld door onafhankelijke adviseurs. Schuldeisers kunnen het beste worden overtuigd
door transparantie.
Mochten schuldeisers toch twijfelen aan de aangeleverde informatie dan kan de rechtbank worden verzocht om een onafhankelijke
herstructureringsdeskundige te benoemen. Het is vervolgens de herstructureringsdeskundige die het akkoord voorbereidt en
aanbiedt. Een deel van het zelfbeschikkingsrecht gaat hiermee verloren, maar mogelijk trekt het de schuldeisers over de streep.

3 In welk stadium en hoe wordt de rechter eventueel betrokken?
In beginsel is betrokkenheid van de rechter alleen noodzakelijk wanneer het aankomt op het homologeren van het akkoord. Onder
omstandigheden kan de rechter ook eerder worden betrokken. Bijvoorbeeld bij het aanstellen van een herstructureringsdeskundige.
Daarnaast kan de rechtbank een afkoelingsperiode gelasten. Dit biedt rust voor de schuldenaar. Tijdens een afkoelingsperiode dienen
executiemaatregelen – in beginsel – te worden gestaakt, kunnen gelegde beslagen worden opgeheven en kan de behandeling van
een faillissementsaanvraag worden geschorst. Een afkoelingsperiode kan maximaal acht maanden duren.
De rechtbank kan daarnaast een machtiging verlenen om toch bepaalde rechtshandelingen te verrichten die in geval van een
opvolgend faillissement vernietigbaar zouden zijn. Zo kan een machtiging worden verleend om een noodzaakfinanciering aan
te gaan en daarvoor zekerheden te vestigen zonder het risico dat deze later kunnen worden vernietigd door een curator als
aanbieden van het akkoord mislukt.
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Fase 5:
Uitvoeren van het
WHOA-traject

Zodra de onderneming start met de voorbereiding van een akkoord is het raadzaam om een startverklaring te deponeren
bij de griffie van de rechtbank. Dit is niet verplicht, maar heeft wel voordelen. De rechtbank kan bijvoorbeeld pas een
afkoelingsperiode gelasten nadat een startverklaring is gedeponeerd. De startverklaring blijft maximaal één jaar liggen bij de
rechtbank. Schuldeisers kunnen de startverklaring ook inzien. Dit kan nadat de schuldenaar het akkoord aan de stemgerechtigde
schuldeisers en aandeelhouders heeft voorgelegd. Voordien is de startverklaring vertrouwelijk.
Nadat de startverklaring is gedeponeerd kan aan de hand van een conceptakkoord worden onderhandeld met (een deel van) de
schuldeisers over het akkoord. Het zal hierbij met name gaan over klassenindeling en verdeling van de waarde. Aldus kan worden
afgetast of rekening gehouden moet worden met grote weerstand. Aan de hand van de ontvangen input kan worden gewerkt aan een
definitief akkoord.
De wet schrijft voor welke informatie het akkoord in ieder geval dient te bevatten. Het betreft onder meer de klassenindeling, de
financiële gevolgen van het akkoord per klasse, de faillissements- en reorganisatiewaarde (inclusief de wijze waarop deze zijn
berekend) en hoe het akkoord wordt gefinancierd. Daarnaast dient te worden vermeld op welke wijze nadere informatie over het
akkoord en de stemprocedure kan worden opgevraagd. Ook dient te worden vermeld of advies is gevraagd aan de ondernemingsraad
(voor zover van toepassing).

Om de schuldeiser op adequate wijze te informeren dient bij het akkoord onder meer de volgende informatie te worden gevoegd:
een staat van alle baten en lasten;
een lijst met de stemgerechtigden;
informatie over de historische en actuele financiële positie van de onderneming, alsmede de liquiditeitsprognose; en
een beschrijving van de financiële problemen, wat er is gedaan om deze op te lossen, de voorgestelde maatregelen, hoe deze
maatregelen moeten bijdragen aan het oplossen van het probleem en de planning van de herstructurering.

Het akkoord dient vervolgens gedurende een redelijke termijn voor de stemming aan stemgerechtigde schuldeisers en
aandeelhouders te worden voorgelegd. De termijn mag in ieder geval niet korter zijn dan acht dagen. De stemming geschiedt per
klasse. De stemming kan schriftelijk of digitaal worden afgedaan, maar ook in een fysieke vergadering plaatsvinden.
Na de stemming dient zo spoedig als mogelijk verslag te worden uitgebracht aan de stemgerechtigden. Het verslag dient binnen
zeven dagen te worden verstuurd.
Als ten minste één klasse die in een faillissement ook een uitkering zou mogen verwachten heeft ingestemd, dan kan de schuldenaar
of herstructureringsdeskundige de rechtbank verzoeken het akkoord goed te keuren, dus te laten homologeren.
De rechtbank zal bij homologatie ook nog beoordelen of de toestand van dreigende insolventie aanwezig is, dat de nakoming van
het akkoord voldoende is geborgd en dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers niet wezenlijk worden geschaad door een
nieuwe financiering. Daarnaast komen de aanvullende afwijzingsgronden aan de orde zoals hiervoor beschreven.

Het gehomologeerde akkoord
Bij homologatie van het akkoord levert dit voor de schuldeisers een executoriale titel op. Tegen het vonnis staan geen rechtsmiddelen
open. Ontbinding van het akkoord kan worden uitgesloten in het akkoord.
Als vervolgens het akkoord tijdig wordt nagekomen dan is de onderneming nadien financieel gesaneerd. Voor u begint dan het
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Heeft u vragen over de WHOA of het
WHOA-traject, neem dan contact op met
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